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1  Inledning 

1.1 Bakgrund  

En diskussion kring obehörig vinst som en tillämpbar princip eller argument i 

den svenska juridiken har pågått till och från de senaste 100 åren. Ursprungligen 

är det en princip som kan spåras tillbaka ända till Romarriket.
1
 Obehörig vinst 

brukar beskrivas som om en person X har gjort en vinst på person Y:s bekostnad 

utan rättsgrund för vinsten är den obehörig och bör därför återföras till person Y. 

Ersättningen för den obehöriga vinsten bör vara motsvarande vinsten och har då 

till syfte att undanröja det obehöriga berikandet.
2
 Från att tidigare varit ett 

mycket kritiserat institut inom svensk rätt har det under senare tid uppstått en mer 

positiv syn på detsamma i vissa avseenden. Både praxis och viss doktrin har 

uppmärksammat att principen är ett användbart verktyg för att utjämna obehöriga 

förmögenhetsförskjutningar. Obehörig vinst refereras ofta i den tidigare 

doktrinen som vinstregeln eller som vinstresonemang, något som även i denna 

framställning kommer användas synonymt.
3
  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Obehörig vinst är ett institut som funnits i den svenska juridiken under en lång 

tid och tidigare ofta varit starkt ifrågasatt i den äldre doktrinen. Under de senaste 

årtiondena och framförallt de senaste tio åren har dock vinstregeln gjort en 

återkomst i diskussionen. Syftet med denna framställning är att se i vilka 

situationer obehörig vinst blir aktuell och hur den används som stöd i 

argumentationen och som tillämpbar princip i gällande rätt idag. För att få fram 

en sådan gräns för när och hur vinstregeln används har jag valt att utgå från 

praxis, doktrin och lagstiftning.  

                                              

1
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, s. 11. 

2
 SvJT 2009 s. 946, Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 949. 

3
 Exempelvis Karlgren, A.a. s. 11. 
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1.3 Avgränsning 

Syftet med uppsatsen är att utreda hur och vid vilka situationer regeln om 

obehörig vinst utgör gällande rätt i svensk juridik idag. För att ge en aktuell bild 

av hur vinstregeln tillämpas idag har jag valt att begränsa urvalet av praxis till de 

senaste 25 åren. Även om Sverige genom medlemskapet i EU påverkas både 

direkt och indirekt av EU-rätten så kommer denna uppsats att begränsa sig till att 

behandla nationell rätt. Internationell rätt kommer inte att belysas i denna 

framställning. Dock kommer utlänska rättsordningar och lagsamlingar att 

omnämnas för att belysa dess inverkan på utvecklingen av synen på obehörig 

vinst som institut.  

 

1.4 Metod och material 

För att besvara syftet med uppsatsen har jag valt att använda den traditionella 

rättsdogmatiska metoden, då den likt uppsatsens syfte har som mål att besvara 

vad gällande rätt är. Fokus kommer att utifrån praxis och doktrin vara att utreda 

hur argumentationen används i Högsta domstolens domskäl och på så vis få en 

grund att analysera gällande rätt utifrån. För att få en större förståelse för 

institutet kommer även viss lagstiftning som anknyter till vinstregeln att 

redogöras för.  

Ett problem med vinstregeln är att det i modern tid inte diskuterats i någon större 

utsträckning i den svenska doktrinen, utan de större arbeten som berör principen 

är något föråldrade. På grund av detta blir modernare praxis en viktig del för att 

utröna vad som är gällande rätt idag.  
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1.5 Disposition  

För att få en logisk ordning i uppsatsen kommer först redogöras vad institutet 

obehörig vinst innebär, vad det har för funktion, hur det kan tillämpas och dess 

rekvisit. Efter det kommer redogöras hur tidigare syn varit på obehörig vinst följt 

av en redogörelse för viss kritik mot denna syn. Efterkommande del behandlar 

vilket inflytande utländsk rätt haft på utvecklingen av synen på obehörig vinst i 

Sverige. Kapitlet som kommer efter det behandlar lagregler där vinstregeln 

kommer till utryck, följt av ett kapitel där praxis som aktualiserar obehörig vinst 

presenteras och diskuteras. Avslutningsvis finns en analys i det sista kapitlet av 

uppsatsen.  
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2 Om obehörig vinst  

 

2.1 Allmänt om obehörig vinst 

Vinstregeln kan aktualiseras både som en princip och som argument.
4
 Den 

typiska beskrivningen är som tidigare nämnts att person X gjort en (oftast en 

förmögenhetsrättslig) vinst på person Y:s bekostnad och denna vinst är obehörig 

eller saknar rättsgrund. Den ska då gå åter och ger alltså en ersättningsrätt för Y 

gentemot X avseende vinsten.
5
   

 

2.1.1 Olika typer av obehörig vinst 

Hjalmar Karlgren har valt att ställa upp tre olika grupper av fall när det på olika 

sätt kan uppkomma förmögenhetsförskjutningar som kan aktualisera en 

tillämpning, eller åtminstone kan ifrågasätta en tillämpning av vinstregeln. Den 

första gruppen rör de utomobligatoriska fall när X utan stöd av avtal eller annan 

rättshandling utnyttjar eller tillgodogör sig vad enligt gällande rätt tillhör Y. 

Detta gäller också om Y innehar en rättighet av sakrättslig eller liknande art.
6
 Det 

kan också röra sig om en situation där Y:s äganderätt kränks genom att X utan 

lov nyttjar det som tillhör Y. Ett annat exempel är när ena parten drar nytta av en 

förbättring av dennes egendom på den andra partens bekostnad. 

Den andra gruppen av fall Karlgren lyfter fram omfattar fall som berör återgång 

av avtal som hävts med stöd av kontraktsbrottsregler eller att avtalet på någon 

grund varit overksamt eller ogiltigt. Vinstregeln kan aktualiseras i dessa fall då 

en part inte kan uppfylla sin skyldighet att återbära egendomen in natura till den 

                                              

4
 Hellner, Om obehörig vinst, s. 139 ff 

5
 Karlgren, Obehörig vinst och värdeersättning, s. 12. 

6
 A.a. s. 14. 
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andra parten.
7
 En annan inomobligatoriskt situation när vinstregeln kan 

aktualiseras är när en rubbning av vederlagsförhållandet mellan parterna skett.
8
  

Den tredje gruppen av fall står i omvänt förhållande till de tidigare två, och kan 

aktualiseras såväl vid inom- som utomobligatoriska situationer. Denna typ av fall 

kännetecknas av att Y gjort något som är till X:s nytta, exempelvis förbättrat X:s 

egendom. Y kräver sedan X på ersättning motsvarande den 

förmögenhetsuppoffring som Y gjort, med anledning av den obehöriga vinst X 

gör.
9
   

Enligt Mårten Schultz finns även en annan situation när obehörig vinst-

resonemang kan aktualiseras. Det är vid misstagsbetalningar där den betalande 

parten kräver betalningen tillbaka, ofta kallat condictio indebiti.
10

 Schultz har 

också framfört att obehörig vinstargumentation kan användas som stöd vid 

tillämpning av andra civilrättsliga principer, något som kommer diskuteras mer 

utförligt senare i uppsatsen. 

 

2.1.2 Skillnader gentemot skadeståndsregler 

Det finns även andra sätt att utjämna obehöriga förmögenhetsförskjutningar. 

Tillämpning av skadeståndsregler är ett sådant sätt. En av skadeståndsreglernas 

främsta funktioner kan sägas vara att ersätta den förlust en part drabbats av, alltså 

reparera förlusten.
11

 Vinstregeln har samma funktion. Dock skiljer sig de båda i 

utgångspunkten för vad som ska ersättas. I skadeståndsrätten är det den 

skadelidandes skada som ska ersättas, vilket kan vara allt från framtida 

inkomstbortfall till ersättning för lyte och men för en personskada. Vinstregeln 

tar enbart sikte på den obehöriga vinst en part gör ska återföras till den part som 

                                              

7
 A.a. s. 14. 

8
  Karlgren, A.a. s. 16. 

9
 A.a. s. 16. 

10
 Schultz, A.a. s. 950 f. 

11
 Hellner och Radetzki, Skadeståndsrätt, s. 39. 
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gjort den motsvarande förlusten.
12

 Det gör alltså att ersättning enligt vinstregeln 

utgår ifrån den ekonomiska ställningen hos den som gjort vinsten har. 

Ersättningen bestäms sedan efter vinsten som denne har gjort. Det leder ofta till 

att en lindrig påföljd för densamme.
13

 

Att det leder till en förhållandevis lindrig påföljd för den berikade parten om 

ersättning ska utgå enligt vinstregeln vid en jämförelse med skadeståndsreglerna 

tycks naturligt enligt min mening. Detta då grunden för skadeståndsersättning är 

skadevållarens culpa (om man bortser från fall med strikt ansvar). Vid en 

ersättning enligt vinstregeln är oftast inte en sådan subjektiv bedömning aktuell. 

Det är själva vinsten, och inte det klandervärda beteendet som är grunden för 

ersättningen. Det behövs således inte ett culpöst agerande från skadevållaren för 

att bli ersättningsskyldig enligt vinstregeln.   

 

2.2 Rekvisit för obehörig vinst 

2.2.1 Vinstrekvisitet 

Som redan berörts består vinstbegreppet i vinstregeln av den förlorande partens 

förlust, vilken motsvarar den andra partens vinst. Det är just denna vinst som 

utgör vad som den förlorande parten kan återfå.
14

 Att ersättningsskyldigheten 

begränsas till själva vinsten ger rätten en möjlighet att använda sig av en 

ersättningsform som tillgodoser både den förlorande och den vinnande partens 

intressen genom en kompromiss.
15

 Detta kan framstå som en fördelaktig utgång 

av situationen för den berikade parten, men det kan försvaras med att 

ersättningsansvaret är strikt för samma part. Som tidigare nämnts så krävs inget 

culpöst handlande för att den berikade parten ska bli ersättningsskyldig.
16

 

                                              

12
 Karlgren, A.a. s. 14.  

13
 A.a. s. 13. 

14
 Karlgren, A.a. s. 33. 

15
 A.a. s. 33. 

16
 Se kap. 2.1.2. 
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2.2.2 Vinstbegreppet 

För att kunna förstå innebörden av vinstrekvisitet i obehörig vinst-sammanhang 

måste själva begreppet vinst definieras. Det finns flera olika typer av 

äganderättsförvärv som kan ge upphov till ersättningsrätt. Ett av dessa är 

specifikation och med det jämställda förfång.
17

 Specifikation är när någon 

bearbetat ett material som inte är dess egen egendom och på så vis skapat något 

av ett högre värde. Exempelvis om en guldsmed tar någon annans bit ädelmetall 

och skapar ett smycke som är värt mer än det obearbetade materialet. Den nye 

ägaren till egendomen förvärvar på detta sätt egendomen och kan bruka, sälja 

eller uppbära egendomens avkastning på samma sätt som om han förvärvat den 

genom ett köp. Den tidigare ägaren förlorar genom specifikationsfånget 

möjligheten att kräva egendomen tillbaka. Detta får anses ge en fördel till den 

nye förvärvaren. Det är samtidigt viktigt att påpeka att regler om vindikation, 

skadeståndsskyldighet, olovligt brukande, straff för stöld och liknande är 

gällande i dessa situationer. Det är också dessa regler som avgör om en 

vinstersättning blir aktuell i dessa fall. I vinstbegreppet inräknas alltså 

tillgodogörandet av egendomen om denna funnits kvar. Detta leder till att det blir 

tvunget att utgå från en redan känd och tillämplig regel som säger att egendomen 

egentligen tillhörde någon annan eller av annat skäl kunnat avkrävas 

specifikanten, för att kunna fastställa att en vinst uppstått.
18

  

En annan typ av förfång som är nära besläktat med specifikation är konsumtion 

av annans egendom. Ett exempel på detta är om någon äter upp köttet från någon 

annans nötkreatur eller spinner garn av någon annans fårs ull. Ett annat typiskt 

exempel är när den ena partens fungibla egendom som pengar sammanblandas 

med den andra partens.  Den fördel som då uppstår påminner mycket om den 

fördel en specifikant får vid specifikation.
19

 I båda fallen så uppstår nytta för den 

ena parten medan den andra parten förlorar sin egendom. Vinsten består oftast i 

                                              

17
 Hellner, Om obehörig vinst, s. 154. 

18
 A.a. s. 154. 

19
 A.a. s. 154f. 



14 

 

dessa fall av den besparing som den ena parten gjort på konsumtionen av den 

andra partens egendom.
20

  

Utöver dessa två typer av förfång finns det även andra situationer när 

vinstersättning kan aktualiseras. Några av dessa är befrielse från förpliktelse eller 

skuld där den som betalar av inte är den skuldsatte, förvärv av äganderätt, 

överlåtelse av annans egendom och besparing av ersättning för tillgodogörande 

av annans tjänster eller egendom. I dessa fall kan vinsten definieras i rättsliga 

termer och ger därmed ett vinstbegrepp som täcker både ett faktiskt element och 

ett rättsligt element.
21

  

 

2.2.3 Förlustrekvisitet 

För att ett vinstkrav ska aktualiseras har påståtts att vinsten ska ha uppstått på en 

annans bekostnad, även kallat förlustrekvisitet.
22

 Dock har bland andra Hellner 

framfört att förlustrekvisitet saknar självständig betydelse för vinstregeln. Han 

menar att redan vinstbestämmelsen i vinstrekvisitet visar förlusten. Eftersom ett 

återkrav av en prestation räknas som ett vinstkrav blir den presterandes förlust 

den prestationsmottagandes vinst.
23

 Det framgår om man utgår från 

vinstbegreppet som gjordes i ovanstående delkapitel.
24

 Det vill säga genom att 

bestämma vinsten genom att någon tar sig äganderätten över annans egendom 

eller specificerar och överlåter annans egendom så framstår det tydligt redan 

genom vinstbegreppet att själva vinsten måste ske på annans bekostnad. Således 

blir förlustrekvisitet överflödigt.  

  

 

                                              

20
 A.a. s. 155. 

21
 A.a. s. 156. 

22
 A.a. s. 170. 

23
 A.a. s. 171. 

24
 Se 2.2.2. 
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2.2.4 Rättsgrundsrekvisitet 

Ett av grundrekvisiten för att en vinst som uppnåtts på en annans bekostnad ska 

kunna krävas tillbaka är att vinsten saknar rättsgrund. Det är att anse som klarlagt 

att ett vinstkrav inte kan göras gällande i alla situationer då någon gjort en vinst 

på någon annans bekostnad, det krävs ytterligare förutsättningar. Dock har 

rättsgrundsatsen blivit något omdiskuterad på grund av svårigheterna att ställa 

upp en innebörd för begreppet rättsgrund som passar för alla fall där en vinst kan 

krävas åter.
25

 Det kan konstateras att i alla fall torde en gemensam nämnare 

finnas för situationer då krav är grundade på obehörig vinst. Den gemensamma 

nämnaren är att anspråket inte stöder sig på att gäldenären åtagit sig att ge ut 

vinsten uttryckligen, utan på någon annan omständighet vid vinstens uppkomst.
26

 

Rättsgrundsrekvisitet får anses ge uttryck för en allmän regel om att inte alla 

vinster på annans bekostnad kan krävas åter. Hellner har dock påpekat att ingen 

rättsregel som är allmänt formulerad som en princip likt denna är tillämpbar i alla 

situationer.
27

  

    

2.3 Tidigare syn på obehörig vinst 

För att kunna diskutera kring var gränsen för en skada för den ena parten och en 

vinst för den andra parten går så bör man se till hur principen om obehörig vinst 

har diskuterats i svensk rätt.  Obehörig vinst-argumentation var under 

framväxandet av den svenska realismens syn på rätten under 1900-talets första 

hälft illa omtyckt.
28

 Bland de första att kritisera en rättslig argumentation som 

bygger på obehörig vinst var Vilhelm Lundstedt. Hans åsikt var att obehörig 

vinst är ett begrepp som bara används när andra begrepp saknas, och saknade 

plats i en rättsligt rationell argumentation.
 29

 Lundstedt gick så långt att han 

                                              

25
 Hellner, Om obehörig vinst, s. 174.  

26
 A.a. s. 174. 

27
 A.a. s. 175. 

28
 Schultz, Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten, s. 947. 

29
 Lundstedt, Obligationsbegreppet I, s. 168ff, not 2.  
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menade att användandet av begreppet obehörig vinst visade att jurisprudensen då 

och då har garderobssorg.
30

 Även Jan Hellner instämde under sin tid i kritiken 

mot obehörig vinst som en tillämpbar princip. Hellner utgår från ett 

vinstresonemang där han menar att vinstgrundsatsen kan uppfattas som en allmän 

princip som ligger till grund för andra rättsregler. Den skulle kunna beskrivas 

som ett rättspolitiskt argument som kan framföras som stöd i ett rättsligt 

resonemang eller som stöd för en norm.
31

  Vidare menar Hellner att det även kan 

beskrivas som en positiv rättsregel.
32

 Med detta sätt att se principen utgör den en 

norm som innebär att där någon gjort en vinst som kan anses ha skett på en 

annans bekostnad i vid bemärkelse så blir den som gjort vinsten skyldig att 

ersätta den part som gjort en förlust. Den senare tolkningen av principen innebär 

att ingen bör göra en vinst på annans bekostnad. Det skulle leda till en alltför 

vidstäck tolkning, som gör att principen inte kan tillämpas för att avgöra 

praktiska frågor enligt Hellner.
33

 Svårheten att tillämpa vinstregeln om den tolkas 

på ovan nämnda sätt beror på att begreppen vinst och förlust måste kvalificeras 

för att kunna användas praktiskt.
34

 Han menade också att vinst kunde anges som 

”grund och som omfång för ersättningsskyldighet”.
35

 Ett exempel på detta finns i 

74 § växellagen, som kommer att diskutera närmare i kapitel 3.  

En intressant aspekt på den tidigare synen på diskussionen kring obehörig vinst 

är att det finns ett gammalt avgörande från HD där viss obehörig vinst-

argumentation används. Domen NJA 1925 s. 181, som inte mer ingående 

kommer diskuteras, avgjordes dessutom i plenum. Med stöd av domen kan sägas 

att en möjlighet för domstolar att utnyttja obehörig vinstinstitutet skapats, även 

utan stöd av lagregler.
36

 Den ger dock inte domstolar möjlighet att efter skälighet 

utdöma ersättning med stöd av vinstregeln, då det inte kan ses som ett allmänt 

                                              

30
 A.a. s. 168 f, not 2. 

31
 M Schultz, A.a. s. 950. 

32
 Hellner, A.a. s. 139 ff. 

33
 Hellner, A.a. s. 140. 

34
 A.a. s. 141.  

35
 A.a. s. 137 ff. 

36
 Karlgren, A.a. s. 21. 
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bemyndigande att använda en sådan regel menar Karlgren.
37

 Domen kan ändå 

tyckas vara principiellt viktig, just för att den ger stöd för att döma ut 

vinstersättning även om stöd i lagregler saknas.  

2.4 Kritik mot tidigare synsätt på obehörig vinst 

Mårten Schultz har de senaste åren skrivit några artiklar om ämnet obehörig 

vinst, där han bland annat kritiserar den tidigare synen på obehörig vinst. En av 

Hellners argument mot vinstregeln var att principen om obehörig vinst bygger på 

ett cirkelresonemang. Han menade att för att tillämpa principen måste man känna 

till vilken vinst som uppkommit och den motsvarande förlusten samt kvalificera 

dessa. Om exempelvis en person blivit bestulen skulle en rättsregel som 

förhindrade den rättmäktige ägaren att återfå sin egendom vara absurd. Detta 

även då det skulle kunna ses som att tjuven i detta fall drabbas av en förlust 

samtidigt som den rättmäktige ägaren gör en vinst. Därför måste vinsten och 

förlusten kvalificeras för att kunna tillämpas rent praktiskt. För att kunna göra 

detta måste det redan vara känt att ägaren har rätt att återfå det stulna och därmed 

vet man redan att vinsten och förlusten inte bort få uppstå redan från början. Det 

är på detta vis som Hellner visar att principen bygger på ett cirkelresonemang.
38

  

Schultz menar att ett påstående att obehörig vinst-principen bygger på ett 

cirkelresonemang är ett metodimperialistiskt skenargument som används av den 

skandinaviska realismens anhängare för att avfärda traditionella juridiska 

konstruktioner likt den som är aktuell här. Att påstå att rättsordningen 

tillhandahåller en ersättningsrätt under förutsättning att en 

förmögenhetstransaktion eller en vinst uppstått med grund i den potentiella 

gäldenärens rättighet obehörigen är inte cirkulärt konstarerar Schultz vidare.
39

 

Det får ändå anses att Schultz har en poäng i detta. Vinstregeln ger en möjlighet 

för rätten att åtgärda en förmögenhetsförskjutning som skett obehörigen. Det 

behöver inte ske med direkt stöd av regeln utan den kan ge stöd för principer och 

                                              

37
 A.a. s. 21, not 5. 

38
 Hellner, A.a. s. 140f.   

39
 Schultz, A.a. s. 949, not 10. 
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lagregler som ger uttryck för ett förbud mot en sådan förmögenhetsförskjutning. 

Att ge rättsystemet ett verktyg för att belägga sådana lagar och principer får anses 

vara positivt när man ser till ändamålet med vinstregeln.  

 

2.5  Utländska intryck 

I dagens svenska juridiska diskussion har obehörig vinst-argumentation blivit 

alltmer utbredd och accepterad som en del av rättsargumentationen. Det har till 

stor del skett genom ny praxis som kommer att diskuteras senare i denna uppsats. 

En annan av förklaringarna till att synen på obehörig vinst som princip idag är 

mer etablerad är att juridiken, likt många andra områden i dagens samhälle, 

påverkas av europeiseringen. Den svenska juridiken tar också intryck från andra 

länders lagregler och utvecklingen av dessa. Ett av många områden där man på 

EU-nivå kommit med lagförslag för att harmonisera lagstiftningen EU-länder 

emellan är civilrätten. Ett exempel på detta är Draft Common Frame of 

Reference, som skapats för att ta fram gemsamma principer för den europeiska 

kontraktsrätten.
40

 I den finns en hel avdelning som tillägnas just principen om 

Unjustified enrichment, nämligen book VII. I kapitel 1 i samma avdelning finns 

den generella portalparagrafen som lyder: 

VII.- 1:101 Basic rule 

(1) "A person who obtains an unjustified enrichment which is attributable to 

another's disadvantage is obliged to that other to reverse the enrichment." 

I samma avdelning (book) förklaras och förtydligas under vilka förhållanden en 

vinst kan anses vara obehörig. En vinst är obehörig om inte den kan stödjas på ett 

kontrakt, rättsregel, domstolsbeslut eller annat juridiskt dokument. Den är inte 

heller obehörig om den part som lidit en förlust samtyckt till detsamma utan att 

misstag begåtts.
41

 Även om DCFR inte är gällande svensk rätt har den ändå en 

                                              

40
 SvJT 2012 s. 933, J Herre, DCFR och svensk rätt, s. 933.  

41
 DCFR VII. – 2:101: Circumstances in which an enrichment is unjustified. 
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viss påverkan på svensk rätt. HD har exempelvis hämtat stöd för sin 

argumentation i domskälen avseende ett uppsagt återförsäljaravtal i DCFR:s 

regler.
42

    

Lagstiftning om obehörig vinst finns även att finna i andra europeiska 

rättsordningar, exempelvis den tyska där 812 § st.1 BGB stadgar: 

"Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen 

Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe 

verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund 

später wegfällt oder der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts 

bezweckte Erfolg nicht eintritt."  

Enligt Karlgren är det den tyska doktrinen och tolkningen av principen som 

främst influerat den svenska synen på densamma.
43

 

I svensk rätt saknas allmänna lagrum som behandlar obehörig vinst motsvarande 

de ovan anförda lagrummen i olika europeiska lagsamlingar. Det finns dock 

lagrum som ger uttryck för vinstregeln, vilka kommer behandlas nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

42
 NJA 2009 s. 672. 

43
 Karlgren, A.a. s. 12. 
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3 Obehörig vinst i lagreglerna 

Som redan konstaterats ovan saknas i svensk rätt regler som motsvarar de regler 

om obehörig vinst på ett allmänt plan som finns i andra europeiska 

rättsordningar. Vinstregeln kommer dock till uttryck både som rättspolitiskt 

argument till stöd för olika förmögenhetsrättsliga principer och i lagar. I detta 

avsnitt kommer vissa av dessa lagregler att behandlas. Jag kommer dock 

begränsa mig till ett visst antal utvalda paragrafer inom lagstiftningen där 

obehörig vinst kommer till uttryck.  

 

3.1 Obehörig vinst i Växellagen 

I checklagen och växellagen finns det lagregler där obehörig vinst kan urskönjas. 

74 § Växellagen är en av de lagregler där vinstregeln kommer till uttryck. I 

paragrafen stadgas: 

”Är växelfordran preskriberad, eller har växelrätten gått förlorad genom 

försummelse att företaga någon för dess bevarande föreskriven handling, stånde 

dock växelinnehavaren öppet att, såsom i vanligt skuldfordringsmål, hos 

växelgäldenär utsöka vad denne till fordringsägarens skada skulle vinna, där 

fordringen förfölle.”
44

 

Lagregeln ger således en växelinnehavare rätten att kräva växelgäldenären på 

ersättning för dennes obehöriga vinst. Detta i de fall växelrättens preskriptions- 

och preklusionsregler medfört en obehörig materiell vinst för densamme. Detta 

kan inträffa, men är inte säkert. Tanken är att i de fall det inträffar ska denna 

vinst kunna utjämnas. Möjligheten att grunda anspråk med stöd av tillträdet av 

preskriptions- och preklusionsregler förklaras med sambandet mellan ansvaret för 

                                              

44
 SFS 1932:130, Växellagen 74 §.  
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det ”materiella” rättsförhållandet och det växelrättsliga ansvaret som växelns 

utfärdande vilar på.
45

  

Denna lagregel är ett typexempel på när vinstregeln används som grund och 

omfång för ersättningsskyldighet, som framförts som ett av dess 

användningsområden av Hellner.
46

 

Anders Agell har skrivit om lagregeln och den obehöriga vinstens funktion i 

densamma. Han menar att ett vinstkrav endast kan riktas mot en växelgäldenär av 

rättstekniska skäl.
47

 Det vore opraktiskt om vinstkrav gentemot en växelgäldenär 

kunde föra ersättningskrav vidare till en annan växelgäldenär genom regresskrav. 

Om det finns en risk att en tidigare växelgäldenär riskerar en förlust och åläggs 

ersättningsskyldighet skulle prejudiceringsreglernas funktion undgås.
48

 Agell 

diskuterar sedan vidare kring en materiellrättslig teori om när en vinst för en i 

sista hand betalningsskyldig växelgäldenär. Han konstaterar att fler 

omständigheter än regressförhållandena bör få betydelse för en bedömning av 

vinstkravet mot denne gäldenär.
49

 Det finns skäl för ett vinstkrav grundat på den 

obehöriga vinsten för den som är sist i ledet av betalningsskyldiga gäldenärer 

menar Agell. Det är främst billighetsskäl som motiverar detta, så 

växelinnehavaren kan få ersättning för sin växelfordran trots att gäldenärens 

växelansvar bortfallit. Det bör ske efter en prövning av de materialrättsliga 

förhållanden som föreligger i det aktuella fallet. Om den i sista hand 

betalningsskyldige gäldenären anses berikad uppstår då en materiellrättslig 

ersättningsskyldighet.
50

 Storleken på ersättningen bör rimligen uppgå till den 

obehöriga vinst gäldenären ansetts gjort. 

Vinstregeln i växellagen 74 § får anses ge utryck för att en ersättningsskyldighet 

för växelfordran kan grundas med stöd av obehörig vinst. Det blir dock en 

                                              

45
 Karlgren, A.a. s. 77. 

46
 SvJT 2012 s. 372, Schultz, Obehörig vinst -motiveringar, s. 373. Se även ovan kapitel 2.2. 

47
 Agell, A, Växel, check och materiell fordran, s. 110. 

48
 A.a., s. 110 f.  

49
 A.a., s. 114. 

50
 A.a., s. 118 f.   
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bedömning för domstolen när den kan aktualiseras, som i många fall där 

obehörig vinst förekommer, något som kommer belysas i diskussionen kring 

praxis nedan i denna framställning.     

 

3.2 Köprättsliga lagregler 

3.2.1 Vinstregeln i Köplagen 

Några av de mest centrala lagreglerna där obehörig vinst kommer till uttryck 

finner man inom köprätten.
51

 I 65 § 1 st KöpL fastslås att om köpet hävs skall 

köparen utge den avkastning han fått av varan samt betala skälig ersättning för 

annan nytta han haft av varan, om så är fallet. I 2 st finns en bestämmelse om att 

säljaren är skyldig att betala ränta på köpeskillingen, om den ska betalas tillbaka. 

Med uttrycket avkastning i första stycket avses endast avkastning som är direkt 

knuten till varan, inte sådan som förutsätter särskilda åtgärder eller insatser i 

samband med brukandet av varan. Inte heller om varan använts på ett sätt så den 

genererat inkomster träffas den av begreppet avkastning i denna paragrafs 

mening.
52

 För annan nytta som köparen haft ska dock en skälig ersättning betalas. 

Det motiveras med att det vore oskäligt att köparen inte skulle vara skyldig att 

betala vederlag för nyttan han haft av varan, särskilt med tanke på att hävning 

kan ske ganska lång tid efter själva köpet. I lagens proposition anges 

att ersättning bör utgå endast i de fall då köparen annars skulle få en fördel av 

varan på säljarens bekostnad.
53

 Det får anses vara ett tydligt uttryck för 

vinstregelns genomslag i tanken bakom lagen. Ersättningen för nyttan bestäms 

genom en skälighetsbedömning där hänsyn tas till kostnader och obehag som 

felet åsamkat köparen på grund av felet. Vid den prövningen får man se till felets 

ekonomiska betydelse som produktionsbortfall, kostnader och andra olägenheter 

                                              

51
 Munukka, Jori,Ny Juridik  2009, s. 26,  Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?, s. 26. 

52
 Prop. 1988/89:76 om ny köplag s. 188. 

53
 A. prop. s. 188. 
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som drabbat köparen. Dessa olika faktorer påverkar sedan bedömningen av 

köparens ersättningsskyldighet som minskar på grund av de kostnader han haft. 

3.2.2 Vinstregeln i konsumentköplagen 

Även i konsumentköplagen finns en regel där vinstregeln kommer till uttryck, 

nämligen i KKöpL 44 §. Paragrafen stadgar: 

”Hävs köpet, skall köparen ge ut den avkastning av varan som han har fått samt 

betala skälig ersättning, om han har haft annan nytta av varan. 

Om säljaren skall lämna tillbaka betalningen, skall han betala ränta från den dag 

han tog emot betalningen.” 

Även denna paragraf inriktar sig på situationer då ett köp har hävts. Likt KöpL 

65 § avses uttrycket avkastning i första stycket endast avkastning som är direkt 

knuten till varan, inte sådan som förutsätter särskilda åtgärder eller insatser i 

samband med brukandet av varan. Paragrafen avser inte heller situationer varan 

brukats och på så vis genererat inkomster till köparen. Vid 

konsumentköpssituationer bör det dock endast i undantagssituationer vara 

aktuellt att varan gett någon avkastning konstateras i förarbetena till lagen.
54

 44 § 

KKöpL har även andra liknelser med 65 § i KöpL. Ersättningsskyldigheten för 

annan nytta som köparen haft av varan är ett sådant exempel. Det framgår av 

förarbetena att motivet till detta är likt 65 § KöpL, att det i fall där köparen 

brukat varan en längre tid vore oskäligt om säljaren inte ersattes för nyttan 

köparen haft av varan. En skillnad gentemot Köplagens regler är att det i 

konsumentfall bör vara färre fall där en sådan ersättning blir aktuell. Det krävs 

nämligen enligt förarbetena att nyttan som köparen haft av varan måste vara 

ganska betydande. Som exempel i förarbetena nämns om köparen köpt en båt 

eller en bil och sedan använt den i rätt stor omfattning.
55

 Vad som är ”ganska 

betydande nytta” eller ”rätt stor omfattning” framgår inte av förarbetet, så det blir 

                                              

54
 Prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag s. 159. 

55
  A. Prop. s. 160.  
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upp till domstolen att avgöra var gränsen för detta går. Ett annat exempel som 

nämns som ger viss ledning i vad som påverkar bedömningen är om någon köpt 

en päls och använt denna under ett par säsonger innan köpet hävs på grund av att 

det visar sig att pälsen är behäftad med ett fel. I sådana fall bör en skälig 

ersättning för nyttan betalas av köparen på grund av att användandet av pälsen 

(eller aktuell vara) skett under en längre tid. 

Båda dessa köprättsliga regler får anses tydligt ge utryck för vinstregeln då dem 

bygger på tanken om ersättningsskyldighet för den ena parten då den gjort en 

vinst motsvarande den andra partens förlust.        

 

3.3 Avtalsrättliga lagregler 

3.3.1 Obehörig vinst i Föräldrabalken 

Även i föräldrabalken finner man att vinstregeln fyller en funktion. Den paragraf 

där den aktualiseras är i FB 9 kap 7 §. Paragrafen stadgar att avtal som ingåtts av 

underårig utan samtycke är ogiltiga och envar som mottagit eller utgivit något 

med stöd av avtalet är skyldig att återbära detta, och om detta inte är möjligt skall 

ersättning utgå för dess värde. Dock är den underårige, med undantag i andra 

stycket, inte skyldig att ersätta mer än vad som han mottagit och använts till 

skälig underhållning eller har medfört honom nytta. I andra stycket stadgas att 

om den underårige vilselett motparten med falska uppgifter om sin behörighet att 

ingå avtalet blir han, om avtalet blir ogiltigt, skyldig att betala en skälig 

ersättning för förlusten som avtalet lett till. I detta senare fall ska dock ersättning 

utgå i full omfattning enligt skadeståndsskyldighet om förfarandet varit straffbart. 

Då uppstår alltså ingen ersättningsskyldighet enligt vinstregeln. Vid 

skälighetsbedömningen ska dock särskilt avseende fästas på den nytta som 
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motparten i avtalet kan hävdas ha tillfört den omyndige. Följaktligen kan inte 

obehörighetssynpunkten i det avseendet lämnas helt utan hänsyn.
56

  

Det som är intressant ur ett vinstregel perspektiv är dock andra punkten i första 

stycken i bestämmelsen. Den utgör ett undantag från huvudregeln i den första 

punkten som stadgar att vid avtalets återgång ska både den omyndige och dennes 

medkontrahent återbära vad han mottagit eller utgivit och om det inte går, 

ersättning för dess värde. Undantaget i andra punkten kan beskrivas som ett 

kontraktsrättsligt obehörigtvinststadgande, då den omyndige inte kan drabbas av 

ett strängare ansvar än vad som motsvarar egendomens värde.
57

 Detta gäller såväl 

för köp-, försträcknings- och nyttjanderättsavtal. Vid nyttjandesituationer kan 

dock inte prestationen betalas tillbaka in natura, och ersättningen blir då beroende 

av om nyttjanderättsutövandet tillfört den omyndige sådan nytta som regeln 

syftar till.
58

  

 

3.3.2 Obehörig vinst i 1924 års lag 

1924 års lag om om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk 

störning finns ett stadgande som motsvarar vinstregeln i FB 9 kap 7 §.
59

 Lagens 

1st stadgar: 

”Ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är 

ogiltigt. Var och en skall då lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det 

inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte annat följer av andra 

stycket är dock den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd, inte skyldig att 

betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll 

eller annars befinns ha medfört nytta för honom.” 
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 Karlgren, A.a. s. 63. 

57
 A.a. s. 63.  

58
 A.a., s. 64. 

59
 Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. 
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2 st: 

”Var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äge han rätt att i den omfattning, 

som prövas skälig, utbekomma ersättning för den förlust, som föranletts av 

avtalet.” 

 Likt bestämmelsen i FB 9 kap 7 § så är ersättningsskyldigheten för den, i detta 

stadgande psykiskt störde, begränsad till att endast behöva ersätta vad han 

mottagit som använts till skäligt underhåll eller har kommit till nytta för 

densamme. Vinstregeln spelar dock inte riktigt samma roll och får samma 

betydelse i denna bestämmelse som i FB.
60

 Huvuddragen i de två 

bestämmelserna är desamma, avtalet ska ogiltigförklaras, dock är ogiltigheten är 

begränsad till att det måste föreligga kausalitet mellan tillkomsten av avtalet och 

den psykiska störningen. Medkontrahentens onda eller goda tro bör i princip inte 

påverka ersättningsrätten. Ändå får den godtroende medkontrahenten rätt till 

ersättning för förlusten som avtalet lett till, i den omfattning som prövas skäligt.
61

 

Skillnaden jämtemot regeln som behandlar omyndigas ogiltiga avtal är att enligt 

den regeln blir avtalet inte bindande även i återbäringshänseende utom när den 

grundas på obehörig vinst. Detta gäller inte om medkontrahenten varit i god tro i 

1924-års lag. Den som lider av en psykisk störning kan gentemot en godtroende 

medkontrahent bli skyldig att utöver att ersätta det fulla värdet av det avtalade 

även bli skadeståndsskyldig på grund av avtalet, dock begränsat till det negativa 

kontraktsintresset.
62

 

 

3.3.3 Obehörig vinst i Handelsbalken 

Även i HB finns det en lagregel där vinstregeln kommer till uttryck. Det är i 18 

kap 3 §, 2 meningen. Den stadgar: 
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”Vare ock den, som fullmakt gav, saklös i allt, vad syssloman, utom hans ombud 

eller vilja, av annan lånt, eller med någon slutit haver; utan det vises, att det 

honom till nytta använt är.”
63

 

Bestämmelsen riktar sig till sysslomanssituationer där en huvudman förfogat 

eller tillägnat sig egendom som en mellanman beställt för huvudmannens räkning 

utan att äga behörighet eller överskridit sin behörighet för detta. Bestämmelsen 

träffar också situationer då mellanmannen använt egendom till huvudmannens 

nytta, utan huvudmannens vetskap.
64

 Bestämmelsen brukar tolkas så att 

huvudmannen blir bunden till den del av prestationen som han haft nytta av och 

inte av hela den prestation som mellanmannen utfäst.
65

 Huvudmannen blir 

således ersättningsskyldig för den del han haft nytta eller den del han förbrukat 

av den aktuella prestationen eller egendomen. På grund av detta är stadgandet att 

anse som en obehörig vinst-regel, vilket både Hellner och Karlgren är överrens 

om.
66

     

Som nämndes i inledningen av detta kapitel är detta bara ett urval av lagregler 

där vinstregeln kommer till uttryck. Några övriga lagregler där obehörig vinst 

också kommer till uttryck som kan nämnas utan att diskuteras vidare är Sjölagen, 

Jordabalkens 12:e kapitel och i immaterialrättslig lagstiftning. Det som märks i 

denna genomgång av olika lagregler där vinstregeln kommer till uttryck är att 

vinstregeln är ett institut vars tanke påverkat en mängd olika lagar inom vitt 

skilda rättsområden. Utifrån detta ser en betraktare att vinstregelns grundtanke 

har haft ett inte obetydligt inflytande på utformandet av de svenska lagreglerna. 
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4 Tillämpning av obehörig vinst i praxis 

4.1 Inledning 

Det finns flera olika situationer då HD fått anledning att diskutera kring olika 

vinstargument och skadeståndsrättsliga principer i sina domar. I det följande skall 

olika situationer där obehörig vinst på olika sätt aktualiseras i praxis redovisas 

och diskuteras. Även fall där obehörig vinst inte diskuteras kommer att beröras, 

då det blir intressant att beakta hur vinstregeln hade påverkat diskussionen i 

domen. Då syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur obehörig vinstinstitutet 

används i dagens svenska rättssystem har jag valt att begränsa urvalet till domar 

från de senaste 25 åren.   

 

4.2 Compensatio lucri cum damno-situationer 

Ett område där vinstregeln har diskuterats i praxis är när och huruvida avdrag får 

göras i ersättningsrätten. Det är framförallt synen på obehörig vinst som 

argument snarare än princip som aktualiseras i dessa fall. 

Ett exempel på en situation när detta har diskuterats av HD är NJA 2011 s. 548. 

Domen behandlar en situation där en medlem i en bostadsrättsförening fått sin 

lägenhet i bostadsföreningens fastighet skadad av sot och rök efter en brand i en 

grannfastighet. Bostadsrättsföreningen åtgärdade skadorna i lägenheten. 

Ersättning för reparationskostnaderna fick de från en fastighetsförsäkring. Dock 

utgick inte full ersättning från försäkringen, utan bolaget gjorde ett åldersavdrag. 

Frågan HD hade att avgöra var om bostadsrättsföreningen hade rätt att utfå 

ersättning av lägenhetsinnehavaren för den del av reparationskostnaderna som 

inte ersatts av försäkringen. Huvudansvaret för det inre underhållet i en 

bostadsrätt ligger på bostadsrättsinnehavaren enligt 7 kap 12 § bostadsrättslagen. 

Undantag gäller dock för brandskada som innehavaren inte själv är ansvarig för 

enligt 7 kap 12 § st.3. Föreningen gjorde gällande att en bostadsrättsförenings 

skyldighet endast omfattar att återställa lägenhet till det ursprungsskick den haft 
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innan skadetillfället. På den grunden begärde föreningen att 

bostadsrättsinnehavaren skulle ersätta föreningen för den standardhöjning som 

reparationen lett till, motsvarande beloppet för åldersavdraget. HD konstaterade 

att någon ledning från lagtext eller förarbete inte fanns att få i frågan om vilken 

omfattning de är skyldiga att reparera skadan, mer än att standarden ska 

bibehållas och funktionerna återställas. Domstolen går då vidare med att 

konstatera att någon skyldighet för föreningen att ersätta de skadade 

inventarierna med nya inte finns och de dessutom haft möjlighet att erbjuda sig 

att mot ersättning höja standarden utöver vad de varit skyldiga att reparera. HD 

menar att också andra faktorer spelar in, såsom att det rent praktiskt kan vara 

svårt att få tag på inventarier av samma standard (alltså begagnade inventarier) 

som fanns i lägenheten innan skadetillfället. Även rent ekonomiskt eller 

arbetsmässigt finns det skäl till att en reparation utan standardhöjning blir svår att 

genomföra konstaterar HD. En standardhöjning i sådana fall blir följden av den 

lagstadgade skyldigheten för föreningen att reparera skadan. För en rätt att kräva 

ersättning för detta utan stöd i författningar så krävs det tungt vägande 

rättspolitiska skäl menar HD i sin dom. Dessutom krävs en tydlig värdemässig 

vinst för lägenhetsinnehavaren. I och för sig talar den associationsrättsliga 

likhetsprincipen för att föreningen kan ha en rätt till ersättning, men det 

rättspolitiska argumentet väger inte tillräckligt tungt avslutar HD sin diskussion 

med i domskälen. Bostadsrättföreningen fick alltså inte rätt till ersättning, trots 

att lägenhetsinnehavaren kan sägas ha gjort en obehörig vinst på reparationen. 

En särskilt intressant detalj i HD:s domskäl är att de i punkt 10 hänvisar till 

Hellners avhandling från 1950, som är kritisk till obehörig vinstprincipen.
67

 Det 

kan då diskuteras om HD i detta fall sätter ned foten mot att obehörig vinst skulle 

vara en tillämpar princip. Schultz menar att så inte är fallet, då han anser att fallet 

inte alls behandlar principen om obehörig vinst utan principen compensatio lucri 

cum damno. Principen compensatio lucri cum damno ger uttryck för att en 

domstol kan göra en avräkning av den skadelidandes ersättning för den nytta eller 
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förmögenhetsökning som ersättningen för den ursprungliga skadan annars skulle 

lett till.
68

 Principen är erkänd i svensk rätt och kan tillämpas både i 

utomobligatoriska situationer och i kontraktsrättsliga.
69

 Vissa regler om 

avräkning finns också i 5 kap 3 § SkL, som rör avräkning från inkomstförlust och 

förlust av underhåll vid personskada, som dock inte var aktuella i detta fall. 

Det rör sig här om en situation när den ena parten gjort en vinst, genom att ha fått 

sin egendom förbättrad på en annan parts bekostnad. Det skulle enligt Karlgens 

olika grupper av fall räknas in i den första gruppen. Intressant är också att HD 

konstaterar i sina domskäl att det i denna situation krävs tunga rättspolitiska skäl 

för att kunna döma ut ersättningsskyldighet för bostadsrättsinnehavaren. 

Tydligen menar HD att i situationer likt den nu föreliggande, då det finns mer 

praktiska skäl som väger för att ersättningsskyldighet ska utdömas, att de 

praktiska skälen väger tyngre som argument. Schultzs åsikter om att det i detta 

fall rör sig om användandet av den allmänna skadeståndsrättsliga principen 

compensatio lucri cum damno är också intressanta. Han utvecklar i sitt 

resonemang samspelet mellan principen och vinstregeln, då båda hänför sig till 

tanken med att den skadelidande har rätt till full ersättning för sin förlust, men 

inte ska tjäna på att en skada uppstått.
70

 Skulle man tjäna på skadan så uppstår en 

obehörig vinst. I den situationen fyller principen om principen compensatio lucri 

cum damno och de lagreglerade områdena om avräkning en viktig funktion för 

att motverka en sådan. Med denna sammankoppling går det att se att obehörig 

vinst blir en del av argumentationen.
71

 Schultz forsätter sedan sitt resonemang 

och konstaterar att det inte alltid blir aktuellt med en obehörig vinst-motivering 

vid avräkningssituationer. Det kan finnas andra rättspolitiska värderingar eller 

argument som väger tyngre i olika situationer.
72

 Det blir då upp till domstolen att 

värdera dessa argument och komma till ett rimligt domslut. 
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Ett annat rättsfall som berör principen om compensatio lucri cum damno och går 

att sammankoppla med obehörig vinst är NJA 1990 s. 705. Fallet rör en 

fastighetsägare som mottagit en skrivelse från kommunens hälsovårdsinspektör 

som påstod att fastigheten utgjorde en sanitär olägenhet. Fastighetsägaren 

installerade då på hälsovårdsinspektörens inrådan ett nytt 

värmeåtervinningssystem. Sedan det visat sig att installationen varit onödig då 

uppgifterna om fastigheten som hälsovårdsinspektören grundat sina uppgifter på 

varit felaktiga krävde fastighetsägaren kommunen på skadestånd motsvarande 

kostnaden för värmeåtervinningssystemet. Frågan i målet var om skrivelsen var 

att anse som lämnad vid myndighetsutövning och om så var fallet, om 

kommunens skadeståndsskyldighet skulle påverkas av nyttan som 

fastighetsägaren haft av det nya värmeåtervinningssystemet med stöd av 

compensatio lucri cum damno. HD fann att skrivelsen var att anse som lämnad 

vid myndighetsutövning. Frågan om fastighetsägaren kunde anses ha haft nytta 

av installationen och att kommunen kunde frias från ersättningsskyldighet på den 

grunden aktualiserades då. Först konstaterar HD att det kan argumenteras för att 

installationen lett till en standarförbättring av fastigheten avseende hälsorisken i 

fastigheten. Samtidigt saknades anledning att tro att fastighetsägaren skulle gjort 

installationen om denne inte mottagit den felaktiga skrivelsen från kommunen. 

Det var heller inte visat att fastighetens värde ökat eller att någon annan 

ekonomisk fördel uppstått för fastighetsägaren till följd av installationen. 

Kommunen blev följaktligen skyldig att ersätta fastighetsägaren den fulla 

kostnaden för värmeåtervinningssystemet. 

Även i detta fall finner HD att en obehörig vinst för den skadelidande inte 

utgjorde någon grund för att göra avdrag på ersättningsskyldigheten. Om man 

inordnar detta fall i någon av Karlgrens tre grupper så kan konstateras att detta 

fall går in under den tredje gruppen, där ena parten kräver ersättning för en nytta 

som den andra parten gjort på den första partens prestation. I detta fall tolkat 

extensivt, då det rör sig om andra partens prestation, på grund av den första 

partens påverkan. Detta samt att ersättningen krävs genom avdrag gör detta fall 
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något speciellt och det skulle gå att argumentera för att det även skulle falla 

under någon av de andra två grupperna.  

Som tidigare nämnts finns det även andra rättspolitiska värderingar som spelar in 

vid compensatio lucri cum damno-situationer likt de ovan refererade. Enligt 

Schultz är en sådan värdering den skadelidandes intresse att inte bli tvungen att 

acceptera kostnader som den själv inte haft möjlighet att välja.
73

 För att ålägga ett 

sådant ansvar på en part krävs i princip ett ansvar som adekvat grundar sig på 

dennes klandervärda beteende, menar Schultz. I båda de ovan refererade fallen 

har HD valt att lägga mer värde i tanken på att ingen skall bli påtvingad utgifter 

de inte valt själva än att en vinst på den andra partens bekostnad uppstått. 

Det finns också ett senare exempel när principen compensatio lucri cum damno 

indirekt diskuterats i domskälen. NJA 2014 s. 3 behandlar ett bostadsföretag som 

åt en bostadsrättsförening låtit bygga fyra flerbostadshus. De tecknade en 

byggfelsförsäkring hos ett försäkringsbolag i enlighet med lagen om 

byggfelsförsäkring i samband med uppförandet. Byggnaderna stod klara år 2001 

och garantitiden var två år. Under denna tid hittades fel på taken. Felet 

åtgärdades år 2009 genom att taken lades om, efter att det konstateras att 

försäkringsfall förelåg. Försäkringsbolaget ersatte då bostadsrättsföreningen för 

reparationskostnaderna men gjorde även ett avdrag på 15% av kostnaden. 

Anledningen bolaget uppgav för detta avdrag var att husen uppförts år 2001 men 

att taken lades om först år 2009 och att tidpunkten för omläggning då sköts fram 

med 8 år. Frågan i målet var om försäkringsbolaget hade rätt att göra ett avdrag 

för ”ålder och bruk”.
74

 HD konstaterar att det i den aktuella lagen inte finns stöd 

för ett sådant avdrag i detta fall. Inte heller i försäkringsavtalet fanns stöd för ett 

sådant. Försäkringsbolaget hävdade också att ersättningen borde bestämmas med 

hänsyn till att det nya taket är bättre än det tidigare enligt skadeståndsrättsliga 

principer. Här framförde således bolaget ett argument som grundar sig i principen 

om compensatio lucri cum damno. HD konstaterar dock att ersättningsreglerna i 
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lagen om byggfelsförsäkring är tvingande så att någon möjlighet att begränsa 

ersättningsrätten med stöd av skadeståndsrättsliga principer var inte möjlig. 

I denna dom togs principen inte upp av HD på grund av att det fanns tvingande 

bestämmelser i lagtexten som avgjorde saken. Det som kan vara intressant att 

diskutera utifrån detta blir då hur HD hade diskuterat om frågan inte kunnat 

avgöras med stöd av tvingande lagtext. Om man ser till utgången i de två tidigare 

rättsfallen skulle antagligen inte HD värdera principen om compensatio lucri cum 

damno särskilt högt i denna situation. 

Det som sammantaget kan sägas om de ovan refererade rättsfallen är att HD 

tycks värdera andra rättspolitiska värderingar högre än obehöriga vinster som kan 

uppstå genom att inte tillämpa compensatio lucri cum damno. Ett annat rekvisit 

som HD till synes utgår ifrån för att en tillämpning av compensatio lucri cum 

damno som princip ska gälla är att det måste visas att en ekonomisk vinst gjorts.    

Att även rent praktiska aspekter kan spela in i bedömningen går att utläsa i 

domskälen till NJA 2011 s. 548. 

 

4.3 Condictio indebiti-situationer    

Även sambandet mellan condictio indebiti och obehörig vinst har diskuteras i 

doktrinen.
75

 Även i dessa fall utgör obehörig vinst en del av argumentationen 

snarare än som princip. Condictio indebiti är en princip som tar sikte på 

situationer när en part betalar en annan part ett belopp som den första parten tror 

han är skyldig den andra parten och den andra parten mottar betalningen i samma 

tro. Situationen kallas ofta misstagsbetalning.  

Ett rättsfall där principen tillämpas är NJA 2011 s. 739. Målet handlar om ett 

redovisningsbolag som betalat in en felaktig betalning till skatteverket då det 

betalats till fel skattekonto på grund av en felskrivning. Företaget krävde 
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pengarna tillbaka och som stöd för detta anförde de i första hand principen 

condictio indebiti, i andra hand att skatteverket annars skulle göra en obehörig 

vinst om de inte betalade tillbaka. Som tredje grund anförde de att det skett ett 

förklaringsmisstag och att skatteverket var i ond tro om detta. HD konstaterar att 

principen condictio indebiti var tillämpbar i målet, då betalningen skett utan 

rättsgrund, och fann att skatteverket var skyldiga att återbetala den felaktiga 

inbetalningen.  

Det kan konstateras att domen inte ger något stöd för obehörig vinst som 

självständig princip.  Schultz har dock framfört tankar huruvida den bidrar till 

synen på obehörig vinst som motivering. I detta fall föll ju situationen in under 

huvudregeln och några motiveringar med stöd av vinstregeln behövdes inte. 

Schultz menar dock att det ändå är av betydelse att obehörig vinst-argumentation 

kan användas till stöd för olika regler, dock inte nödvändigt i situationer som 

denna då frågan faller under andra regler och således inte behöver rättspolitiskt 

stöd i vinstregeln.
76

 Det han understryker som länk mellan domen och obehörig 

vinst-argumentation är att HD beskriver att ”betalningen saknar rättsgrund” som 

ett avgörande argument. Bristen på rättsgrund är som tidigare nämnts ett av 

grundrekvisiten för obehörig vinst-läran. Denna formulering har en tydlig 

koppling till den tyska regeln i BGB 812 § om obehörig vinst menar Schultz.
77

 

Som tidigare nämnts är det denna tyska tolkning av principen som till stor del 

influerat den svenska diskussionen om densamma.
78

  

Det finns även praxis som där HD diskuterat principen condictio indebiti och 

med stöd av obehörig vinst-argumentation kommit fram till att den grundat en 

återbetalningsskyldighet vid vissa misstagsbetalningar om betalaren utsatts för 

brott, dock inte i det aktuella fallet. Domen ifråga var NJA 1999 s. 575 och 

handlade om en bank som åt ett företags räkning betalat tillbaka ett lån till ett 

annat bolag genom att överföra pengar till dess konto i en annan bank. Banken 
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utförde betalningen i den felaktiga tron att det fanns medel på företagets konto 

som täckte betalningen. Det visade sig senare att banken utsatts för ett bedrägeri 

och täckning för betalningen saknades. Frågan i målet var om den 

betalningsmottagande parten var skyldig att betala tillbaka betalningen under 

dessa förhållanden. HD fann att så inte var fallet, men dömde inte utifrån 

principen om condictio indebiti, då de ansåg att det saknades underlag för att 

grunda ett avgörande utifrån denna princip. Det som är intressant i domen är i 

detta sammanhang inte utgången av densamma, utan HD:s resonemang kring just 

principen condictio indebiti. Först konstateras att avgörande för om 

betalningsmottagaren ska anses skyldig att återbetala ersättningen måste vara 

sådana att skäl av samma typ som de som ligger till grund för ersättningsrätt vid 

traditionella condictio indebiti-situationer är aktuella. Sedan anför HD: 

”Ett av de huvudargument som har brukat åberopas för den principiella 

återkravsrätten vid traditionella condictio indebitisituationer är att det, om 

betalningsmottagaren får behålla vad han har uppburit, uppkommer en 

förmögenhetsförskjutning till hans förmån utan rättsgrund: han gör en obehörig 

vinst. I den situation som nu diskuteras uppkommer typiskt sett inte någon sådan 

obehörig vinst för betalningsmottagaren, som ju förutsätts ha fått betalt för en 

giltig fordran. Omständigheterna kan emellertid vara sådana att gäldenären 

saknar betalningsförmåga och att borgenären, före den betalning som tredje man 

gjort av misstag, betraktat fordringen som värdelös, och situationen kan i så fall i 

detta avseende sägas vara näraliggande den som föreligger vid traditionella 

condictio indebitifall.”
79

 

Som redan nämnts saknades underlag för en bedömning om gäldenens 

betalningsförmåga och HD använde sig följaktligen inte av principen för att 

avgöra frågan i domen. Domen och framförallt HD:s diskussion kring obehörig 

vinst-argument som stöd för principen condictio indebiti fick dock utså hård 
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kritik av Jan Hellner när den publicerats.
80

 Han kritiserar bland annat HD:s 

uttryckssätt ”I den situation som nu diskuteras uppkommer typiskt sett inte någon 

sådan obehörig vinst för betalningsmottagaren, som ju förutsätts ha fått betalt för 

en giltig fordran”. Hellner anser detta märkligt då det är att anse som ett typfall 

för principen condictio indebiti. Han menar att uttryckssättet ger intrycket att HD 

bestämt vinsten genom att utjämna betalningsmottagarens fördel av bankens 

betalning mot betalningsmottagarens förlust av rätten att kräva betalning av 

gäldenären. Han ifrågasätter vidare var HD finner stöd för ett sådant 

vinstbegrepp, då han menar att resonemanget saknar ett sådant stöd.
81

 Kritik 

riktas vidare mot att HD över huvud taget stödjer sig på läran om obehörig vinst 

för att motivera principen condictio indebiti. Han menar att principen inte 

behöver något stöd från någon annan lära, då det är en princip som står på egna 

ben i den svenska juridiken.
82

 Hellner går så långt i sin kritik att han till och med, 

något subtilt, glirar HD för att ha skrivit fel nummer i en av sina hänvisningar till 

ett äldre rättspraxis.
83

  

Även om Hellner ifrågasätter behovet av att stödja principen condictio indebiti 

med obehörig vinst-argument så är det tydligt att det finns en koppling mellan de 

två instituten om man ser till HD:s resonemang i de ovan refererade domarna. 

Det finns dock också förhållandevis moderna exempel på när HD valt att inte 

stödja sin argumentation kring condictio indebiti med obehörig vinst-argument.
84

 

Som tidigare diskuterats finns det dock inget behov av att stödja sig på sådana 

argument om fallet tydligt redan faller under huvudregeln.   
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4.4 Kontraktsrättsliga situationer 

De rättsfall som ska diskuteras nedan rör situationer där parterna haft ett 

inomobligatoriskt förhållande till varandra. 

I rättsfallet NJA 2000 s. 629 hade en fastighetsmäklare ingått avtal med en 

byggnadsfirma att ordna med försäljning av firmans fastighet. En köpare hittades 

och fastigheten såldes senare men byggnadsbolaget vägrade att ersätta 

fastighetsmäklaren den överenskomna provisionsersättningen för hennes 

uppdrag. Frågan i målet var om ersättningen kunde jämkas enligt 18 § 

fastighetsmäklarlagen som slog fast att en mäklares ersättning kan sättas ned om 

mäklaren vid uppdragets utförande har åsidosatt sina åligganden mot köparen 

eller säljaren. HD fann att bestämmelsen var analogt tillämpbar trots att lagen 

tydligt riktade sig mot registrerade fastighetsmäklare, vilket mäklaren i detta fall 

inte var. Att mäklaren inte var registrerad var också en grund som byggbolaget 

anfört för att sätta ned mäklarens ersättning. HD konstaterade då att det 

diskuterats i förarbetena till 1995-års fastighetsmäklarlag huruvida det var 

lämpligt att införa en regel om att oregistrerade mäklare inte har rätt till 

ersättning för sina uppdrag. Idén avfärdades dock med att det bl.a. skulle leda till 

att bestämmelsen skulle fungera som en ekonomisk påföljd för mäklaren för att 

denne inte uppfyllt sin registreringsskyldighet. Detta skulle då leda till att 

påföljden skulle komma uppdragsgivaren till godo på ett sätt som har karaktär av 

obehörig vinst.
85

 HD ansåg utifrån detta att kravet på registrering för mäklare är 

viktigt för såväl köpare som säljare, även om lagstiftaren inte funnit tillräckliga 

skäl för att inte ge icke-registrerade mäklare någon rätt till ersättning för sina 

uppdrag. De konstaterar vidare att den som anlitar en mäklare utgår från att 

denne är registrerad och att detta kan ses som en garanti för att arbetet fullgörs på 

ett professionellt sätt. På den grunden bör det som regel finnas skäl för att sätta 

ner ersättningen om uppdragsgivaren utgått från att mäklaren varit registrerad, 

menade HD. I detta fall hade byggbolaget utgått från att mäklaren var registrerad 
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och därmed fanns grund för ett nedsättande av ersättningen. HD fastställde på 

denna grund att ersättningen skulle sättas ned.  

Om man sorterar in fallet enligt Karlgrens tre grupper så faller det inom den 

andra gruppen som berör inomobligatoriska förhållanden. Detta fall kan tolkas 

som att HD godkände en obehörig vinst för uppdragsgivaren, trots att det går 

emot diskussionen i förarbetena. Samtidigt så ses uppdragstagarens, i sådana här 

fall både köparens och säljarens, intresse av att kunna förlita sig på att man köper 

en professionell tjänst väga tyngre. Det skulle kunna ha sin förklaring i den starka 

konsumenträtten som återfinns inom svensk rätt och att HD väger det 

rättspolitiskt tyngre än intresset av att inte godkänna obehörig vinst. Det skulle 

också kunna tolkas som att HD valde att markera mot mäklaren för att denne inte 

åberopat obehörig vinst som rättslig grund.
86

 Mäklaren hade bara som 

invändningsgrund åberopat att det inte förelåg någon nedsättningsgrund.    

Vinstregeln har också diskuterats i ett fall från 2009. Fallet är ett notisfall och 

heter NJA 2009 n 40. Målet rörde en advokatbyrå som omhänderhaft kapital åt 

en kund, V.B, och därför öppnat ett klientmedelskonto i en bank för ändamålet. 

V.B hade uppdragit placeringsrådgivaren G.S, som delade kontor med 

advokatbyrån men drev en egen rörelse, att överföra pengar från 

klientmedelskontot. Summan var knappt 8 miljoner kronor och skulle överföras 

först till en fond i Monte Carlo av skattemässiga skäl, för att sedan transfereras 

vidare till en kapitalförsäkring. När pengarna överförts till fonden försvann de. 

Det konstaterades att G.S inte haft rätt att beordra banken att genomföra 

överföringen, utan den behörigheten hade bara vissa företrädare för 

advokatfirman. V.B övertog sedan det anspråk gentemot banken som tidigare 

hävdats av advokatbyrån i egenskap av innehavare av klientmedelskontot hos 

banken. Vidare fann HD att advokatbyrån inte ratihaberat transaktionen, vilket 

hade krävts för att överföreingen skulle skett med befriande verkan för banken. 

Detta eftersom det enbart var advokatfirman som hade rätt att beordra 
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överföringen, och någon fullmakt till G.S inte fanns. Efter detta konstaterande 

yttrade HD:  

”En annan sak är att en skyldighet för Nordea att på nytt betala ut beloppet skulle 

kunna tänkas bilda underlag för ett återgångskrav från Nordea gentemot V.B. 

eller advokatbyrån grundat på principen om obehörig vinst (jfr t.ex. Hellner, Om 

obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden s. 378 ff.), en ståndpunkt 

mot vilken även invändningar skulle vara tänkbara.”  

HD fastställde sedan HovR:s dom avseende ersättningsskyldigheten och banken 

blev skyldig att återbetala det överförda beloppet. Det som är intressant utifrån 

diskussionen om obehörig vinst är det ovan citerade stycket i domskälen. HD 

hänvisar till ”principen obehörig vinst” som en potentiell grund för återkravsrätt 

av betalningen. Schultz, som diskuterat domen i en artikel, menar att det är ett 

tydligt tecken på att HD intar en mer positiv syn på vinstregeln än vad som 

tidigare genomsyrat svensk rätt.
 87

 Han konstaterar dock samtidigt att det inte går 

att dra alltför stora slutsatser utifrån ett obiter dictum som detta uttalande är.
88

 

Det är intressant att HD trots att det inte åberopats valde att omnämna principen. 

Det får onekligen det att framstå som att det är en princip som kan komma att 

aktualiseras i situationer likt denna.                             

 

4.5 Obehörigt nyttjande-situationer 

I en viss typ av fall har HD gett principen om obehörig vinst en avgörande roll i 

sina domar. Detta i fall som rör obehörigt nyttjande utan stöd i avtal. Några av 

fallen är typexempel när vinstregeln kommit att tillämpas som en princip medan 

andra ger uttryck för en sådan tillämpning utan att det skrivs ut av domstolen.  

Ett avgörande från HD när tillämpningen av vinstregeln som princip 

aktualiserades är NJA 1993 s. 13. Målet handlar om en hyresgäst som stannat 
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kvar i en hyreslokal efter att hyresavtalet upphört att gälla. Hyresvärden krävde 

då ersättning i form av skadestånd med stöd av 2 kap 4 § SkL,
 89

 då han menade 

att förfarandet att stanna kvar i lokalen utan avtalsstöd var brottsligt. HD 

konstaterade då att något brott inte kunde styrkas, utan valde att döma utifrån de 

objektiva omständigheterna i fallet. HD kom då fram till att hyresgästen genom 

nyttjandet som skett utan stöd i avtal blivit ersättningsskyldig motsvarande skälig 

hyra för nyttjandet. Som vi kommer återkomma till nedan har det ansetts att 

domen grundar sig på principen om obehörig vinst.  

I rättfallet NJA 2007 s. 519 behandlar HD frågan om ersättningsskyldighet för 

nyttjande av en lokal. Ett bolag försattes den 25 augusti 2003 i konkurs. 

Konkursförvaltaren meddelade hyresvärden att de inte hade för avsikt att inträda 

i hyresavtalet. Hyresvärden sade då med omedelbar verkan upp hyresavtalet den 

5 september. De ansåg att hyresrätten var förverkad eftersom avtalad hyra inte 

hade betalats före konkursen. Frågan i målet var följaktligen om konkursboet 

som dröjt sig kvar i lokalen trots att hyreskontraktet upphört att gälla blivit 

skyldiga att betala hyresvärdens fordran som skadeståndsersättning eller ådragit 

sig massansvar för fordran som motsvarar skälig hyra för den förflutna tiden. 

HD konstaterade att hyresavtalet upphört att gälla strax efter konkursutbrottet och 

att konkursboet då haft en skyldighet att utflytta från lokalen omedelbart. Dock 

fortsatte konkursboet att nyttja lokalen i två månader till efter uppsägningen. HD 

drog sedan liknelser med NJA 1993 s. 13, som också behandlar ett nyttjande av 

en lokal utan stöd i hyresavtal. I fallet från 1993 slog HD fast att 

ersättningsskyldighet uppkommit för nyttjaren av lokalen, oaktat att det inte 

förkommit något brott. 

I NJA 2007 s. 519 konstaterades utifrån den äldre domen att en liknande situation 

förelåg och att konkursförvaltaren var skyldig att ersätta hyresvärden med skälig 

hyra för den tid de nyttjat lokalen. Det konstaterades att grunden för 

hyresvärdens fordran på ersättning för användningen av lokalen hade uppkommit 
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efter konkursutbrottet vilket gjorde hyresvärdens fordran till en massafordran. 

Skadan kan sägas vara att ett undandragande av nyttjandemöjligheten för 

hyresvärden att hyra ut lokalen till någon annan och på så vis skapa en vinst.  HD 

nämner också i sin dom angående NJA 1993 s. 13 att: 

 ”Utgången får antas närmast ha grundats på allmänna förmögenhetsrättsliga 

principer om obehörig vinst”.
90

 

Båda dessa rättsfall kan alltså sägas ha avgjorts med stöd av principen av om 

obehörig vinst.
91

 Det intressanta med dessa fall är att HD använder sig av 

obehörig vinst som en tillämpbar princip och inte bara som en del av 

argumentationen i stöd för en annan etablerad princip.  

Ett annat rättsfall som rör ersättning för en nyttjandesituation är NJA 2006 s. 206. 

Domen rör ett sambopar som separerat och tingsrätten har förordat att ena parten 

skulle bo kvar i den gemensamma bostaden. En process avseende äganderätten 

till bostadsrättslägenheten fördes och först flera år senare slog HD fast att 

parterna ägde bostaden gemensamt och på grund av detta dröjde det till 

bodelningen kunde genomföras.
92

 Frågan i det aktuella fallet från 2006 var om 

den part som nyttjat den gemensamma bostaden var skyldig att ersätta den andra 

parten för detta, och om så var fallet, med hur stor ersättning. HD började med att 

konstatera att varken SamboL eller ÄktB besvarade frågan i det aktuella fallet. 

Domstolen valde då att se till praxis, där det tidigare konstaterats att 

ersättningsskyldighet utifrån omständigheterna borde aktualiseras om 

kvarboendet fortgått under en lång tid.
93

 Även om det äldre avgörandet rörde ett 

gift par så fann HD att samma principer bör gälla för sambor när det gäller 

ersättningsskyldighet för nyttjande av den andra partens bostad. Detta från 

tidpunkten för separationen fram till bodelningen. Till sist anförde HD att man 

anslöt sig till de lägre instansernas bedömning avseende övriga frågor. Det är i 
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detta avseende domen blir intressant ur ett obehörig vinst-avseende. I tingsrättens 

dom, som inte blev motsagd av hovrätten, anges att den ena partens nyttjandet av 

bostaden inneburit en förmån för denne i förhållande till den andra parten. Därav 

skulle den andra parten vara berättigad ersättning för nyttjandet.  

Även om domstolarna inte använder sig av uttrycket obehörig vinst i sina domar 

märks ändå ett tydligt spår av en tillämpning av en sådan princip.
94

 Särskilt om 

man ser den i ljuset av det tidigare refererade nyttjandefallet från 1993.
95
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5 Analys 

Hur är då synen på obehörig vinst idag och hur tillämpas institutet?  Även om 

Lundstedt och Hellner på 1900-talet ansåg att en sådan princip eller ett sådant 

argument saknade plats i en rationell rättslig argumentation, så märks det vid en 

analys av praxis idag att det är ett verktyg som används för att utjämna obehöriga 

förmögenhetsförskjutningar. I många fall behövs vinstregeln inte då rättsfrågan 

kan lösas med hjälp lagstiftning eller annan etablerad rätt. Men vid vissa 

situationer märks att HD under de senaste årtiondena utnyttjat institutet för att 

komma fram till ett tillfredställande resultat i sina bedömningar. I rättsfall som 

behandlar obehörigt nyttjande är det tydligt att institutet används som en 

tillämpbar princip. Det används också som ett rättspolitiskt argument för att ge 

stöd till erkända gällande principer inom svensk rätt såväl som det själv utgör ett 

eget rättspolitiskt argument. Utifrån detta får synen på obehörig vinst som en del 

av gällande svensk rätt anses vara rättfärdigad. Det får dock inte glömmas att 

obehörig vinst har en subsidiär ställning i svensk rätt. Institutet används inte om 

det finns en annan gällande lagregel som kan tillämpas. Vid analysen av 

rättsfallen framkommer också att det finns många olika faktorer som domstolen 

väger in både för och emot vinstregeln. 

I svensk lag saknas allmänna lagrum som behandlar obehörig vinst motsvarande 

de som återfinns i exempelvis DCFR och BGB. Det betyder dock inte att 

obehörig vinst saknar betydelse för svensk lagstiftning. Uttryck för vinstregeln 

finner man i flera civilrättsliga paragrafer. Att institutet är representerat i 

lagstiftningen får anses ge vinstregeln än mer tyngd, särskilt då den kommer till 

ett näst intill direkt uttryck i Växellagen. Att vinstregeln kommer till uttryck i 

flera olika lagar inom flertalet olika rättsområden ger för handen att grundtanken 

i regeln är en för rättsordningen viktig princip. Det förstärker bilden av att 

obehörig vinst är att anse som en grund för ersättning i den svenska rätten.  

Dock finns det ändå anledning till att ifrågasätta vinstregelns förekomst inom 

svensk rätt. Kanske inte i första hand på grund av att den skulle grunda sig på ett 

cirkelresonemang som Hellner menade, utan snarare att den figurerar i praxis 
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som en allmän obestämd princip utan direkt stöd. Själva tillämpningen, att den 

fungerar som ett argument eller tillämpbar princip visas tydligt i praxis. Men 

eftersom det är en så vag norm blir det svårt att fastställa när den ska användas 

som argument eller princip. Sådana inslag i juridiken leder till att 

rättsosäkerheten ökar, då det blir upp till var domstol att bedöma om regeln är 

tillämpbar eller inte i det aktuella fallet. Samtidigt är det mycket svårt att få ett 

helt transparent rättssystem och tillämpningen av allmänna rättsprinciper är som 

bekant en del av den svenska juridiken. Att det finns en möjlighet för domstolar 

att kunna döma med stöd av vinstregeln ger också en större möjlighet att komma 

fram till tillfredställande domar där en obehörig förmögenhetsförskjutning skett.    

Med detta konstaterat får det ändå anses att institutet obehörig vinst är en del av 

svensk rätt idag, vare sig man gillar det eller inte.       
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